Linköping 2021-09-08
Samarbetsavtal mellan Linköpings kommun och Samordningsförbundet Centrala Östergötland
gällande ESF projektet BIP, VTA och samverkan.

1. BIP, VTA och samverkan
Projektet BIP, VTA och samverkan består av fyra delprojekt:
1. BIP-samverkan
2. VTA/CSR (vägen till arbetsgivarna och corporate social responsibility)
3. Systemdesign för stärkt samverkan
4. Pilottest av Välfärdsguiden och algoritmen Pathway generator
... och syftar till att stärka kompetensen hos såväl medarbetare, deltagare och beslutsfattare hos
Samordningsförbunden, dess medlemmar och samverkanspartners samt genomföra pilottest av
Välfärdsguidens AI - Pathway generator. Varje del är fristående samtidigt som helheten kan kopplas
samman som nya kompletterande delar i det samordnings- och samverkansarbete som pågått sedan
2017 hos förbunden och som beskrivs som Bro-modellen.
Med stöd från användarinvolvering, erfarenhetsutbyte och den senaste forskningen vill
samordningsförbunden verka för ökad social hållbarhet, en inkluderande arbetsmarknad och
effektivare resursanvändning i offentlig sektor. Metodiken och mätverktyget från den danska studien
BIP har visat att vi, med relativt enkla medel, kan höja kvaliteten i våra tjänster. I kombination med
VTA/CSR kan betydligt fler nå målet egen försörjning, även från de grupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Flera förbund visar också att arbetssätt och kunskap från systemdesign/tjänstelogik
stärker förmågan till samordning och samverkan, vilket i sin tur skapar förutsättningar för strukturella
förändringsprocesser och möjligheten att nå många fler än vad ett enskilt projekt eller en ensam aktör
förmår göra på egen hand. Vi står också inför ett paradigmskifte när ny teknik, AI, ger oss chansen att
skapa en helt ny typ av stödsystem och här vill vi fortsätta utveckla det samarbete som vuxit sig starkt
kring idén Välfärdsguiden.
Genom projektet hoppas vi få chansen att utbilda cirka 400 medarbetare/arbetsgivare och
beslutsfattare, vidareutveckla vårt stöd till arbetsgivare samt genomföra de första pilottesterna av
Välfärdsguidens AI, Pathway generator.
Detta blir också ett viktigt steg för samverkan mellan förbunden i Östra Mellansverige. Medlemmarna
ser allt mer hur de utmaningar vi möter behöver hanteras både lokal, regionalt och nationellt för att
samordning och en väl fungerande helhet ska kunna uppnås. Genom att samarbeta regionalt kan vi
effektivisera dessa förändringsprocesser, utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Vi ser redan nu
att vi når ökad kvalitet i våra tjänster och det uppföljnings- och analysarbete som pågår. Något som i
sin tur skapar bättre underlag för de beslut som behöver tas i strävan att nå en väl fungerande välfärd
och ökad inkludering.

2. Avtalets giltighetstid
Projektet består av tre faser:
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a. Analys- och planeringsfasen med start 1 januari 2022 till 31 mars 2022.
b. Genomförandefasen med start 1 april 2022 till 31 mars 2023.
c. Projektets slutfas med start 1 april 2023 till 30 april 2023.
Detta avtal är juridiskt bindande från och med undertecknandet.
Under analys- och planeringsfasen har parterna möjlighet att revidera detta avtal i alla dess delar samt
projektets aktivitetsplan och Budget.
Under analys- och planeringsfasen har parterna möjlighet att gemensamt överenskomma om
revideringar av avtalets alla delar. I det fall en överenskommelse inte nås, gäller avtalet oförändrat.

Parterna kan genom parternas firmatecknare skriftligt och i samtycke besluta att avsluta samarbetet
innan avtalstiden löpt ut. Innan dess har projektägaren ansvaret att genomföra en konsekvensanalys för
projektets verksamhet och ekonomi.
Avtalet kan även avslutas innan avtalstiden löper ut om någon av parterna i väsentlig omfattning
åsidosätter sina förpliktelser genom avtalsbrott eller brist i sina åtaganden. I detta fall följs de rutiner
som beskrivs under punkt 7 i detta avtal.
Avtalstiden gäller enligt ovan med reservation för parternas skyldigheter kring sekretess, men
skyldigheten av parterna gentemot Europeiska Kommissionen, Revisionsrätten,
Ekonomistyrningsverket och Svenska ESF-rådet gäller så länge dessa har rätt att genomföra en
revision av projektet. Därför bär vardera part skyldighet att tillämpa rutiner för arkivering av sina
respektive underlag som följer ESF-rådets regelverk.
Parternas skyldigheter kring sekretess som beskrivs i punkt 8 i detta avtal, gäller även efter att detta
avtal löpet ut.

3. Parterna
Samordningsförbundet Centrala Östergötland med org.nr. 222000-2485, i detta avtal refererat som
projektägare med kontaktperson Mattias Bergström, Förbundschef Centrala Östergötland, telefon
070-685 13 13.
och
Linköpings kommun med org.nr 212000-4149, avdelningen för Arbetsmarknad och integration i detta
avtal refererat som samarbetsparten med kontaktperson Helena Paulsson 072-5967802.

2. Samarbetspartens åtagande
Samarbetsparten åtar sig den formella rollen som arbetsgivare till en (1) tjänst, på 100%,i projektet
utifrån rollbeskrivningen i projektets ansökan. Ovan nämnda tjänst kommer att arbeta utifrån de
projektgemensamma aktiviteterna som beskrivs i den senaste av styrgruppen, projektägaren och
Svenska ESF-rådet godkända tids- och aktivitetsplan.
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Samarbetsparten är återbetalningsskyldig om ett återkrav av bidraget eller delar av bidraget skulle
uppkomma på grund av att samarbetsparten inte följt svensk lagstiftning och/eller Svenska ESF-rådets
regelverk i utförandet av projektet.
Under analys- och planeringsfasen är det tids- och aktivitetsplanen och budgeten som ligger till grund
för verksamheten. Efter analys- och planeringsfasen är det den senaste av styrgruppen, projektägaren
och Svenska ESF-rådet godkända tids- och aktivitetsplan som ligger till grund för ovan.
Samarbetsparten har endast rätt att fakturera Samordningsförbundet i Centrala Östergötland faktiska
kostnader för tjänsten som genomförs i projektet. Ersättning för detta utgår utifrån de av ESF
fastställda schablonerna.
Samarbetsparten ansvarar för att skicka in tidsredovisningen till projektägaren i enlighet med det
regelverk som Svenska ESF-rådet fastställt.

3. Rutiner för fakturering
Samarbetsparten har rätt till ersättning av faktiska kostnader, dock maximalt i enlighet med de
schabloner som fastställts av ESF, för tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt 4, som genomförs i
projektet.
Projektägaren ansvarar för hanteringen av utbetalning för tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt
4.
Samarbetsparten ansvarar för att sammanställa redovisningen, inklusive underlagen, i enlighet med
Svenska ESF-rådets regelverk månadsvis och skicka underlaget till projektägaren senast den 12:e
månaden efter att timmarna upparbetats om inget annat kommunicerats.
Projektägaren är inte skyldig att ersätta samarbetsparten för de kostnader som avslås av Svenska ESFrådet.
Projektägaren är inte skyldig att ersätta samarbetsparten för kostnader kring avslutning av
anställningen av tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt 4, eller eventuella kostnader som
uppkommer efter avtalstiden.
Vardera part bär skyldighet att tillämpa rutiner för arkivering av sina respektive underlag som följer
ESF-rådets regelverk. Efter att samarbetsparten avslutat sin medverkan i projektet skall underlagen
föras till projektägaren för fortsatt arkivering.
Observera att skyldigheten av parterna gentemot Europeiska Kommissionen, Revisionsrätten,
Ekonomistyrningsverket och Svenska ESF-rådet gäller så länge dessa har rätt att genomföra en
revision av projektet.

4. Ändringar och tillägg
Eventuella ändringar eller/och tillägg i detta avtal kan genomföras enbart om parterna som avtalet
avser gemensamt godkänner ändringen eller/och tillägget.
Projektets tids- och aktivitetsplan samt projektets budget är styrdokument för den verksamhet som
detta avtal avser. Dessa dokument kan, med parternas ömsesidiga godkännande, revideras under hela
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projekttiden. Sådana revideringar ska beslutas av projektets styrgrupp samt godkännas av
projektägaren och slutligen av Svenska ESF-rådet.

5. Uppsägning, avbrott och tvist
Endera parten har rätt att häva detta avtal om den andra parten i väsentlig omfattning åsidosätter sina
förpliktelser genom avtalsbrott eller brist i sina åtaganden och trots skriftligt påpekande, inte inom
rimlig tid vidtagit godtagbara åtgärder.
Parterna har även rätt att omgående häva avtalet om den andra parten;
I.
II.

döms för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom eller gör sig skyldig till
allvarligt fel i yrkesutövningen
före eller vid avtalstecknande lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter om
part och eller underleverantör som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst.

Part skall om detta avtal hävs eller inte fullföljs till fullo erhålla rätt till ersättning för eventuell
ekonomisk skada som denna part har lidit till följd av att avtalet inte fullföljts av den andra parten.
Ersättningen skall förfalla till betalning omgående efter det att det klargjorts att avtalet inte fullföljts
av part.
Eventuell tvist med anledning av detta avtal och uppdraget som detta avtal reglerar, avtalats innehåll,
dess tolkning eller rättstillämpning ska i första hand lösas i förhandlingar mellan parterna.
Om parterna inte löser tvisten inom två månader från det datumet då förhandlingarna påbörjades, har
vardera part rätt att fastställa tvisten genom förhandling i Linköpings Tingsrätt.

6. Sekretess
Inom ramen för detta avtal följer förbud att röja, utnyttja eller sprida vidare sekretessbelagda uppgifter.
Denna skyldighet gäller även efter att avtalstiden löpt ut.

Datum:

Datum:

_________________

________________

Linköpings kommun

Mattias Bergström
Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sida 4 av 4

